
naar de 'reemd~ling in on<. midden. Daarhij 
bk' en haar tlllt:re"e' uitgaan naar g,cbcuncni, . 
'l!n hinncn de congregatie. haar familie en in d.: 
'am.:nk\ ing. \cel comaeten onderhield 1ij, 
mondcltng m;tar ook schriftelijk. Zij "a' hé gaan 
met alle' .:n "ildl! ~r gr.tag tijn 'oor anJI!ren. 
zu,ter Laurenc.:'' h!!eft het niet altijd g~mU .. c· 
lijl g.:had mlmar lt>\t!n. Zij ovcrwocg zich wel 
een' door teveel te willen doen. Zij lon ht:d 
vcrdrietig tij n ab Le dan een tijdlang nt't 
moest nemen. 
Toen lm.ter Alv) , io ,·orig jaar maart plotseling 
,Jierf "a' dit \OOr haar zeer ingrijpend. C\'enah 
ooi.. \OOr haar zm Marie. Toch wist zij dit in 
bcru,ting te aanvaarden. 
Ploheling men allen door een he' tgc 
bénau,,dheid hh!el.. al 'poedig dat hulp niet 
ml!l!r mocht baten. Onder gebed ,·an medezu,. 
ter, ging 1ij de Heer tegemoet. Wij bidden dat 
zij nu wor altijd bij Hem gdull..ig mag tijn. 
~am.:n met ha;~r tu'. Zw.ter Alopio. 
Maria. Moeder 'an Altijddurende Bij,tand bitl 
\OOr On\. 

Wij da nken u \OOr uw medele,·en hij hl!t mer
lijden van z.u,ter M. l .uurenci>o en \OOT u" aan· 
''etighcid bij het ar,cheid. 

F;nnilie Derkman 
zu,tef\ Franci,canö\<!11 \ an 
Denekamp 



"Al wat ge voor de g~ring<;ten der Mijnen 
hebt gedaan. hebt ge \OOr :'.Jij gedaan." 
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In gelovig venrouwen op de Heer. op Zijn 
bclottc van onverganl.dijk Ie' en. is van om, 
heengegaan ont~ dierbare medezuster 

Zuster M. Laurencis 
Euphemia Ale ida M:1ria Derkman 

Wij gedenken haar in onze gebeden en bij de 
'ienng 'an de Eucharistie. 

G~boren te Denekamp 22 jum 1907. 
Ü\Crleden te Denekamp 10 maan 1999. 
Ucgra \en op het kloosterkerkhof van de 
St. Nicolaasstichting te Denekamp 
IJ maan 1999. 

Intrede in de Congregatie van de zu>ters 
Fmnd..cru1cssen te Denekamp op I-I april 1929. 
Geloften voor hetle\·en 18 december 1935. 

Gouden klllo~terjubilee 19RO. 
Diamanten ldoo,terjuhi lcc 1990. 

Ingetreden al~ onderwijteres gaf tU\h!r 
Laurencis na haar profe"ie les in ver-.chtllen
de Lagere Scholen o.a. te Glancrbmg.. 
Haaksberg~n. Wijk aan Zee. Almelo, Renkum 
en Delden. Vanaf 1966 tot 1981 verbleef zij tn 
Wierden, daarna kwam zuster Laurcnci~ in het 
convent van St. Gerardus Majella te 
Denekamp. In februari 1989. ging tij naar de 
St. Nicohta\\tichting naar Huize St. Jozef. 

Midden in de \'eet ligdagentijd ging zij on' er
" acht van ons heen. zu,ter I .aurcnci> "i't het: 
"Er komt een d:tg. God weet wanneer .... " Een 
weck geleden beretdde tij zich met 1org hier
op voor. De retraitedagen. met al' hoogtepunt 
de Ziekenzalving. heeft zij dankbaar en i mens 
beleefd. In een laatste brief aan een mede
zuster schrijft tij lwe mooi het ,,.a,. hoe blij 
haar dit maakt~. 

Zu;ter Laurcnci' wa~ een bijzond~rc men~. Ze 
had e~n gouden han voor d~ kinderen op 
\Chool. voor zieken. vluchtelingen. 'oor 'de 
geloofsleerlingen. Zij leefde mee met hèt leed 
en de zorgen in de getinncn. Zij spaarde zich
zelf niet en vond keer op keer de weg om 
mensen te helpen. De kracht en de in.,piratie 
hicf\oor vond 7ij in haar dagelijks gebed en htj 
de viering 'an de Eucharistie. 

Ook de laatste tien jaar. toen tij mocht mtm'
ten , ·an een arbeidzaam le,en. bie' en haar 
wrg en aand;u.:ht uitgaan naar velen, vooral 


